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Flourescenční in situ hybridizace (FISH) je metoda 

pro  lokalizaci  nukleových  kyselin  v  buňkách,  tkáních 
i celých organismech. Princip detekce spočívá v párování 
bazí značené próby (např. oligonukleotid nebo krátký řetě-
zec RNA či DNA)  s cílovou sekvencí v DNA nebo RNA 
molekule, kterou chceme lokalizovat. Počátky in situ hyb-
ridizace spadají do konce 60. let, kdy Joe Gall vypracoval 
metodu detekce nukleových kyselin pomocí radioaktivně 
značených prób. Ač je radioaktivní detekce velmi citlivá, 
má pro použití v in situ hybridizaci celou řadu nevýhod 
(např. nestálost prób, nižší rozlišení či dlouhou dobu expo-
zice) a tak se hledala alternativa, která by radioaktivní 
značení nahradila. První fluorescenčně značená próba pro 
detekci DNA byla použita v roce 1980. Citlivost prvních 
prób však byla nízká a daly se tak využít jen pro lokalizaci 
velmi abundantních nukleových kyselin. Nicméně během 
následujících třiceti let se zlepšilo značení fluorescenčních 
prób, vypracovaly se nové protokoly pro detekci DNA 
a RNA a s tím se výrazně rozšířily oblasti, kde je možno 
FISH použít.  

Kniha “Fluorescence in situ Hybridization (FISH): 
Protocols  and  Applications”  editorů  Joanny  Bridger 
a Emanuely Vopli představuje v 34 kapitolách spektrum 
aplikací a metod, při kterých lze FISH využít. Kapitoly 
jsou psány předními  vědci,  kteří  metody používají  ve 
svých laboratořích. Každá kapitola je zahájena krátkým 
úvodem do konkrétní FISH aplikace, po kterém následuje 
detailní protokol počínaje výčtem potřebných chemikálií 
a konče poznámkami o kritických krocích uvedeného pro-
tokolu. Kniha je rozdělena do čtyř částí, z nichž první po-
krývá základní FISH aplikace, např. metody pro detekci 
jednotlivých genů v interfázním jádře v buněčných kultu-
rách, tenkých kryořezech či na metafázických chromoso-
mech, analýzu celých chromosomů a lokalizaci RNA ve 
fixovaných buňkách. V další části jsou prezentovány po-
kročilé metody FISH, jako je detekce RNA v živých buň-
kách nebo kombinatorické značení všech lidských chro-
mosomů v jednom vzorku. Celá čtvrtina knihy je věnována 
praktickým aplikacím v humánní medicíně, kde FISH na-
lézá uplatnění v prenatální diagnostice celé řady dědičných 

chorob a chromosomálních aberací a u dospělých jedinců 
pak v analýze chromosomálních translokací, které stojí 
u zrodu mnoha tumorů. V závěrečné části jsou shromáždě-
ny protokoly o analýze DNA pomocí FISH v modelových 
organismech, od jednobuněčných bakterií a kvasinek po 
FISH na kravských embryích.  

Protokoly jsou psány velmi detailně, což je někdy 
bohužel na úkor čitelnosti. Výraznější členění protokolů 
např. zvýraznění názvů použitých chemických sloučenin 
a pufrů by pomohlo k lepší orientaci v textu. Dále bych 
editorům vytkl  výraznou  orientaci  na  metody  detekce 
DNA, lokalizaci RNA jsou věnovány jen dvě kapitoly. 
Nicméně pro každého, kdo chce FISH zavést v laboratoři 
ať již jako přístup pro řešení otázek v základním výzkumu 
nebo pro diagnostiku lidských vzorků v cytogenetických 
laboratořích, mohu knihu doporučit jako solidní odrazový 
můstek pro praktické zvládnutí FISH technik.  

 
David Staněk 
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Knížka  z  velmi  úspěšné  série 
„Chemistry at a Galnce“, ve které 

dosud vyšly příručky o termodynamice, přírodních lát-
kách, heterocyklech, životním prostředí, periodické tabul-
ce, organické chemii, chemických výpočtech a reakčních 
mechanismech přináší základní informace o chemii steroi-
dů, látek, o nichž je ve společnosti spíše negativní povědo-
mí, ať již kvůli „zlému“ cholesterolu, nebo steroidům zne-
užívaným sportovci a jinými lidmi, kteří nevědí, co vlastně 
činí, ačkoliv tyto příklady zastupují minimum steroidních 
typů. Steroidy reprezentují dnes jednu z dynamicky využí-
vaných skupin přírodních látek a v historii chemie položily 
základ strukturní organické chemii. 

Knížka Steroid Chemistry at a Glance přináší stručný 
přehled hlavních informací o steroidech, jejich biologické 
aktivitě, syntetickém využití a specifických reakcích této 
skupiny organických sloučenin. Hlavní témata v knížce 
rozvinutá se dotýkají: historie, izolace a určování struktur 
steroidů,  jejich  názvosloví  a  stereochemie,  přírodních 
zdrojů steroidů a několika hlavních skupin těchto látek, 
jako estranů, gonanů (19-norsteroidů), androstanů, proges-
tinů, kortikosteroidů a steroidů heterocyclických.  
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Knížka je určena zejména studentům, kteří získají 
rychlý a koncízní zdroj dobře zpracovaného materiálu. 
Poslouží ale i jako příručka pro postgraduální studenty 
a profesionální chemiky. 

Kromě pochval bych knížce vytknul chronickou ne-
moc řady amerických učebnic „placaté přírodní látky“. 
Struktury steroidů, které posloužily k rozvinutí stereoche-
mie jako samostatného oboru musí (a na případě  ent-
steroidů to můžeme demonstrovat nejlépe) být znázorňo-
vány řádně jako chirální molekuly. Jinak kvalitním vzor-

cům chybí (a zajímavé je, že jen někdy) ke kráse plné zná-
zornění stereogenních center. 

Daniel Lednicer, autor řady učebnic a příruček, pra-
covník National Cancer Institute v Bethesdě (MA) začal 
svoji kariéru jako syntetik v UpJohn Company Kalamazoo 
(MI), pracoval jako manažér v Mead Johnson, Adria Labo-
ratories a ABC Laboratories je organickým a medicinál-
ním chemikem a ve svém volném čase se zabývá historií 
chemie a NIH. 

Pavel Drašar 

ERRATA 

V referátu „Program ERASMUS     brána do Evropy 
pro studenty chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze“ autorů Jiřího Barka a Davida Havlíčka 
uveřejněném v Chem. Listy 104, 1237 (2010) bylo ne-
správně uvedeno číslo výzkumného záměru.  

Doplňujeme správné znění: Autoři děkují touto for-
mou MŠMT ČR za finanční podporu projektů MSM 
0021620857 a  RP 14/63. 

 

   

 


